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1. ค าจ ากัดความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม  

 

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

ค าว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายความรวมถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไข ข้อยกเวน้ ข้อก าหนด 
เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

  

ค าว่า "บริษัท" หมายความถึง ผูรั้บประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

ค าว่า "ผู้เอาประกันภัย" หมายความถึง บุคคล ตามท่ีปรากฏช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยั ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ซ่ึงตกลงจะช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั 

 

ค าว่า "ความเสียหาย" หมายความถึง การสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเกิดจากภยัท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

ค าว่า "ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย" หมายความถึง ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซ่ึงตั้งอยู่ ณ สถานท่ีเอา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ค าว่า "ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" หมายความถึง 
ก) บา้น ทาวน์เฮา้ส์ บา้นแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศยั โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช ้

เรือนครัว เป็นตน้ ก าแพง ร้ัว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเวน้ฐานราก 
ข) ห้องชุดส าหรับอยูอ่าศยัในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเวน้ฐานราก 

 
2. ความคุ้มครอง 

เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระให้แก่บริษทั ในการเอาประกนัภยัทรัพยสิ์น
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี หากทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไวไ้ด้รับความเสียหายเน่ืองจากภัย
ดงัต่อไปน้ี บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่า บริษทัจะท าการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือ ผูรั้บ
ประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก 

2.1 ไฟไหม้ 
2.2 ฟ้าผ่า  
2.3 ระเบิด 

ส าหรับความคุม้ครองความเสียหายเน่ืองจากภยัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.1-2.3 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตาม 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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2.4 ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัจากน ้าในทะเล  

 ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบัลมพายแุลว้ท าให้เกิดคล่ืนซดัเขา้ท่วมชายฝ่ัง 
2.5 ภัยจากน ้าท่วม ค าว่า “น ้ าท่วม” หมายถึง น ้ าซ่ึงไหลลน้หรือไหลออกจากทางน ้ าปกติซ่ึงจะเป็นทางน ้ า

ธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน ้ าท่ีสร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน ้ าบนหลงัคา) หรือเกิดจากท่อน ้ าสาธารณะ
แตก ท าให้เกิดการท่วมของน ้าจากภายนอกของอาคารท่ีเอาประกนัภยัไว ้หรืออาคารท่ีเก็บทรัพยสิ์นท่ีเอา
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี รวมถึงน ้าท่วมอนัเกิดจากลมพาย ุน ้าป่า และโคลนถล่ม 

2.6 ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใต้น ้า หรือสึนามิ ท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน ้าท่วม อนัมีสาเหตุจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งน้ี ไม่คุม้ครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มท่ีเกิดจากภยัแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิดอนัเกิดจากวตัถุใดๆ จากอวกาศ 

2.7 ภัยจากลูกเห็บ 
   ทั้งน้ี ไม่คุม้ครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มท่ีเกิดจากภยัลูกเห็บซ่ึงท าความเสียหาย
ต่อตวัอาคารซ่ึงอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโดยท่ีประตู หนา้ต่าง หลงัคา และผนงัยงัมิไดมี้การติดตั้งเรียบร้อย 
   ทั้งน้ี ความคุม้ครองภยัธรรมชาติตั้งแต่ขอ้ 2.4 - 2.7 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี  
 

   ทั้งน้ี ความรับผิดของบริษทัส าหรับความคุม้ครองตามขอ้ 2 น้ี 
1)   บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีเกิด 

ความเสียหาย ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ลกัษณะส่ิงปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริงท าใหจ้ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
เลือกซ้ือไวสู้งขึ้นหรือต ่าลงกว่าลกัษณะส่ิงปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซ้ือได ้ทั้งน้ีความรับผิดของบริษทัจะไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั ส าหรับลกัษณะส่ิงปลูกสร้าง
ตามความเป็นจริงจะซ้ือไดเ้ท่านั้น 
 

2)   ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีคงเหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัมูลค่าความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้นใน 
ระหว่างระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัเดียวกนั เวน้แต่บริษทัไดเ้คยตกลงไวก่้อนแลว้ ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ให้จ านวน
เงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูน่ั้นกลบัเตม็จ านวนดงัเดิมตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัตกลงท่ี
จะช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมตามระยะเวลาคุม้ครองท่ีเหลือ นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจนถึงวนัส้ินสุด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 
3. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว  

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง และไดรั้บความสูญเสีย 
หรือความเสียหายอนัเน่ืองจากภยัตามขอ้ 2.1 - 2.3 บริษทัจะขยายความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากความคุม้ครองขอ้ 2 ดงัน้ี 

3.1 บริษทัจะชดใชค้่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวนเงินไม่เกินวนัละ 300 บาท และ 
รวมแลว้ไม่เกิน 30 วนั ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ในการเรียกร้องให้ชดใชค้่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวตามการขยายความคุม้ครองน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งมอบ 
เอกสารแสดงการช าระเงินค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวให้บริษทัเป็นหลกัฐานโดยไม่ชกัชา้ 
 

3.2 จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทัภายใตก้ารขยายความคุม้ครองน้ีถือเป็นความรับผิดเพ่ิมเติมแยก 
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จากจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับส่ิงปลูกสร้างตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 
4. ข้อยกเว้น 

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 
4.1 ความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าจะเกิดจาก 

สาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความเสียหายนั้น อนัเป็นผลมา
จากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากสงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่
ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
เดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฏอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนดัหยดุงาน 
หรือการจลาจลไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบัทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระท าอนัมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธิ
นิยม 
 

4.2 ความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าจะเกิดจาก 
สาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความเสียหายนั้น อนัเป็นผลมา
จากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 

4.2.1 การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนั 
เน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อกนั
ไปดว้ยตวัเอง 

4.2.2 การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอื่นใดท่ีอาจ 
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้
 

4.3 ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์น โดยค าส่ังเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 
 
5. เง่ือนไขทั่วไป 

5.1 การประกันภัยซ ้าซ้อน  
 ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทั 

ประกนัภยัอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดท่ีกระท าในนามผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วมเฉล่ียชดใชค้่า
สินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ินของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภยั อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์
ประกนัภยัแลว้ น้อยกว่าจ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริง และน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้
บริษทัจะชดใชเ้พ่ิมให้จนครบจ านวนความเสียหายท่ีแทจ้ริงนั้น  
 

5.2 การบรรยายคลาดเคล่ือนและการตกเป็นโมฆียะของกรมธรรม์ประกันภัย 
ถา้ไดมี้การบรรยายคลาดเคล่ือนในสาระส าคญั แห่งสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือลกัษณะการใชส่ิ้งปลูก

สร้างดงักล่าว หรือในขอ้ความจริง อนัเป็นสาระส าคญัอนัจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อการประเมินความเส่ียงภยั หรือเพื่อการก าหนดเบ้ีย
ประกนัภยั หรือมีการละเวน้ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงดงักล่าวนั้น ให้ถือว่าสัญญาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีตก
เป็นโมฆียะ และบริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการบอกลา้งสัญญาประกนัภยัน้ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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5.3 หน้าท่ีในการรักษาสิทธิของบริษัทเพ่ือการรับช่วงสิทธิ 

โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าทุกอยา่งเท่าท่ีจ าเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัร้องขอให้ท า
ตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพื่อรักษาสิทธิของบริษทัในการรับช่วงสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก  

 

5.4 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เม่ือเกิดความเสียหายขึ้น ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
5.4.1 ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้า และตอ้งส่งมอบหลกัฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้

ขา้งล่างน้ีให้บริษทัภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระท าการ
ดงักล่าวไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัขยายให้โดยท าเป็นหนงัสือ  

1) ส่งหนงัสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงตอ้งแจง้รายละเอียดแห่งทรัพยสิ์นท่ีสูญเสีย
หรือเสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นนั้นๆ ในเวลาท่ีเกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้

2) การประกนัภยัอื่นๆ รวมทั้งการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
ท่ีเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

5.4.2 ตอ้งแสดง หรือจดัหา หรือแจง้ หรือมอบให้บริษทัซ่ึงพยานหลกัฐานและรายการเพิ่มเติม 
เช่น แผนผงั เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน ตน้ฉบบั คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และขอ้ความเก่ียวกบัการ
เรียกร้องและตน้เพลิง หรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ท่ีท าให้เกิดความเสียหายตามท่ีบริษทัตอ้งการ
ตามสมควรแก่กรณี ทั้งน้ีดว้ยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

 

5.4.3 จะตอ้งด าเนินการและยินยอมให้บริษทัหรือตวัแทนกระท าการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้องกนัความเสียหายอนัอาจเพ่ิมขึ้น 
 

5.5 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐาน

แสดงความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 
ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ี
จะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิด
ชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 

5.6 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น 

ดงัต่อไปน้ี 
1. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายโดยส้ินเชิง การจดัการทดแทนส่ิงปลูกสร้าง หรืออาคารจะเป็นเพื่อการ 

สร้างขึ้นมาใหม่แทน ทรัพยสิ์นท่ีได้รับความเสียหายซ่ึงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี แต่จะต้องเป็น
ทรัพยสิ์นชนิดเดียวกนักบัท่ีไดรั้บความเสียหายโดยไม่หักค่าเส่ือมราคา และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าใน
สภาพใหม ่
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2. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแค่เพียงบางส่วน การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม 
ในส่วนท่ีไดรั้บความเสียหายโดยไม่หกัค่าเส่ือมราคาหรือเป็นเพื่อการจดัหาทรัพยสิ์นมาเปล่ียนให้ เพื่อกลบัสู่สภาพท่ีใชก้าร
ไดอ้ยา่งปกติ และจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
 

3. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแสดงความประสงคต์่อบริษทัฯ ในการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น ซ่ึงจะตอ้ง 
เร่ิมและด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหาย หากผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการดงักล่าว หรือไม่มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแลว้ การชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามหลกัการจดัการทดแทน
ทรัพยสิ์นจะเปล่ียนเป็นหลกัของมูลค่าท่ีแทจ้ริง 
 

4. บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงมาใชใ้นการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
 

5.7 การชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
  บริษทัอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทนทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียหรือเสียหาย
ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายท่ีเกิดขึ้น หรืออาจจะร่วมกับบริษัท
ประกนัภยัอื่นๆ กระท าดงักล่าวก็ได ้
  แต่บริษทัไม่ผูกพนัท่ีจะตอ้งจดัสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นเดิม หรือให้ครบถว้นทุกประการ
เพียงแต่ว่าจดัไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษทัจะกระท าการให้สมเหตุสมผลท่ีสุด และไม่ว่ากรณีใดๆ บริษทัจะท าการ
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีเสียหายให้ใหม่หรือสร้างให้ใหม่ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายส้ินเชิง โดยไม่หักค่าเส่ือมราคา แต่ไม่
ผกูพนัท่ีจะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจ านวนเงินซ่ึงบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้
  ถา้บริษทั เลือกท่ีจะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจดัหาทรัพยสิ์นมาแทน ผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ้่ายของ
ตนเองจะตอ้งจดัหาแปลน แผนผงั รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีบริษทัต้องการ
ให้แก่บริษทั  

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถท่ีจะจดัท าการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัน้ีเพราะว่ามี
เทศบญัญติัหรือกฎขอ้บงัคบัใดๆ บญัญติัไวใ้นเร่ืองแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนๆ บริษทัจะรับผิดชดใช้
เงินเพียงพอเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าไดต้ามกฎหมายโดยไม่หกัค่า
เส่ือมราคา 

 

5.8 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผูรั้บโอนเป็น 

ผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี และบริษทัจะตอ้งรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยัต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเหลืออยู ่
 

5.9 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีท่ีใช้สถานท่ีเอาประกันภัยเพิม่เติมจากการอยู่อาศัย 
หากปรากฏว่าสถานท่ีเอาประกนัภยัซ่ึงยงัคงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยันั้น ไดมี้การใชป้ระโยชน์อืน่นอกเหนือจาก 

การอยูอ่าศยัแมเ้พียงบางส่วนในขณะท่ีเกิดความเสียหาย บริษทัจะชดใชจ้ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามลกัษณะส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 

5.10 สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย 
เม่ือมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีดูแล  และจะละทิ้ง 
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ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีเสียหายนั้นไม่ได ้ทั้งน้ี บริษทัอาจจะ 
5.10.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเสียหายซ่ึงไดมี้การเอาประกนัภยัไวแ้ก่บริษทั 
5.10.2 เขา้ยึดถือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัและส ารวจ จดั คดั เลือก โยกยา้ย หรือ 

 จดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ทรัพยสิ์น 
5.10.3 ขายหรือจ าหน่ายหรือท าลายซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัอาจใชสิ้ทธิท่ีมีอยูต่ามเง่ือนไขน้ีไดต้ามสมควร นบัตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิเรียกร้องในความเสียหายนั้นจะ
ตกลงกันไดเ้ป็นเด็ดขาด หรือไดมี้การบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผูเ้อาประกนัภยัว่าได้สละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การใช้สิทธิของบริษทัข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพ่ิมขึ้นแก่บริษทั และจะไม่ท าให้สิทธิของ
บริษทัในการท่ีจะอา้งเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อโตแ้ยง้การเรียกร้องใดๆ ลดนอ้ยลง 
 

5.11 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัในกรณี 

ดงัต่อไปน้ี 
5.11.1 ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อา

ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
5.11.2 การฉ้อฉล 

1) ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระท าโดยเจตนา หรือสมรู้ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บ 
 ประโยชน์ หรือบุคคลใดท่ีกระท าในนามของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ เพื่อให้ 
 ไดรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี และ/หรือ 

2) ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการใด หรือแสดงขอ้ความ หรือ
เอกสารใดอนัเป็นเท็จเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี 

 

5.12 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู ้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้ นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 

5.13 การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือ:- 
5.13.1 ส่ิงปลูกสร้างท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้างนั้นไดมี้การ

พงัทลายหรือเคล่ือนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้ส่ิงปลูกสร้างนั้ นเสีย
ประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้ส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภายในส่ิงปลูกสร้างนั้นตกอยู่ในการเส่ียงต่อวินาศภยั
เพ่ิมขึ้น เวน้แต่เหตุดงักล่าวมาน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 

5.13.2 ส่ิงปลูกสร้างท่ีเอาประกนัภยั หรือสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตกอยู่ในสภาพไม่มีผูอ้ยู่
อาศยัหรือไม่มีผูดู้แลรักษา และยงัคงอยูใ่นสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วนัติดต่อกนั 
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อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขขอ้ 5.13 น้ี จะไม่น ามาบงัคบัใช้ หากผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบและ
บริษทัตกลงยินยอมรับประกนัภยัต่อไป 

 

5.14  การช าระเบีย้ประกันภัย 
 ผูเ้อาประกันภัยมีหน้าท่ีต้องช าระเบ้ียประกันภัยให้แก่บริษัท ถ้าผูเ้อาประกันภัยไม่ช าระเบ้ีย
ประกนัภยัให้แก่บริษทั ภายใน 60 วนั นบัแต่สัญญาเร่ิมตน้ให้ความคุม้ครอง บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกนัภยั โดยท า
เป็นหนงัสือแจง้การบอกเลิกสัญญาประกนัภยัให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบ 

 
5.15 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยั
มีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายงับริษัทภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู ้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่มี
ผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิด
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมา
ทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกัค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 


